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บอกเล่าประสบการณ์
การลงทุนของ 

NAIWAEN INVESTMENT
ก่อนทีผ่มจะมาลงทนุเต็มตัวนัน้ผมเคยเป็นพนกังานกินเงินเดอืนมา
ก่อน ในช่วงนั้นผมคิดง่ายๆ ว่า ถ้าเราอยู่ท�างานจนเกษียณ  
เราจะได้เงินจาก “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ” มาใช้ในบั้นปลายชีวิต  
ผมลองค�านวณเล่นๆ ถ้าท�าจนอายุ 60 ปี ผมจะได้เงินไม่ต�่ากว่า  
2 ล้านบาท และผมก็คิดเอาว่ามันคงเพียงพอส�าหรับการด�ารงชีวิต
อย่างสบายๆ ไม่ฟุ่มเฟือย
 
สิง่ทีผ่มคดิไว้มันไม่ผดิครับ เพยีงแต่ว่าเราจะท�างานได้ราบรืน่ไปจน
เกษียณหรือไม่เท่านั้นเอง พอท�างานไปได้สักระยะ (ราว 10 ปี)  
งานทีเ่คยราบรืน่กเ็ริม่มีปัญหา ผมมปัีญหากบัหวัหน้างาน เพือ่นร่วมงาน  
ท�าให้งานทีมั่นมัน่คงเริม่จะสัน่คลอน เมือ่ถงึเวลานัน้ผมเองกต้็องหา
ทางท�าอะไรบางอย่าง (เรื่องงานคงไม่ลงรายละเอียดนะครับ)



	 ผมจึงเร่ิมสนใจเร่ืองหุ้นต้ังแต่นั้นมา	 และเร่ิมเข้า

ลงทนุด้วยความไม่รูอ้ะไรเลย	แต่ในช่วงทีผ่มลงทนุนัน้เป็น

ช่วงวกิฤตแิฮมเบอร์เกอร์พอด	ีท�าให้หุน้ถกูๆ	มเีกลือ่นเตม็

ตลาดไปหมด	และนัน่คอืความโชคดอีย่างหนึง่	ผมซือ้หุน้

ราคาถูก	 แล้วน�าไปขายในราคาแพง	 ท�าให้ผมคิดว่า 

ผมเก่ง	และมาถูกทางแล้ว

ได้พบกับการลงทุนในหุ้น

	 ผมได้พบกับ	 “การเล่นหุ้น”	 จากรุ่นน้องคนหนึ่ง	 เห็นเขาเปิดพอร์ต

ด้วยเงินหลักหมื่น	และพอร์ตก็เริ่มเติบโตเป็นเงินหลักแสน	ในเวลานั้นการได้

เห็นเงินล้านส�าหรับผมเองถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก	 เพราะเงินล้านของผม

นั้น	 ตัวผมเองคิดว่าจะได้เห็นก็ตอนเกษียณ	 สินทรัพย์ที่เป็นเงินล้านของผม

ก็ได้แก่	 บ้านและรถยนต์	 แท้จริงก็เป็นเพียง	 “หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้”  

คือ	ต้องผ่อนค่างวดทกุๆ	เดอืน...	ถ้าต้องตกงานก็ถอืเป็นเรือ่งใหญ่เลยทีเดยีว
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ประสบการณ์เจ็บตัวที่ต้องจ่ายค่าเทอมให้กับตลาดหุ้น

	 พอผมคิดว่าผมมาถูกทาง	 ผมก็เริ่มเสี่ยงมากขึ้น	 ซื้อๆ	 ขายๆ	 มากข้ึน	 

จากแต่ก่อนที่ซื้อหุ้นหลายๆ	 ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยง	 ก็เริ่ม	 “ซ้ือทุ่ม”	 กับหุ้น

เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น	 และน�าเงินเก็บทั้งหมดที่มีมาซื้อหุ้น	 โดยไม่คิดว่าเราจะต้อง

เสียหายอย่างหนัก

	 และแล้วผมก็ต้องเสียหายอย่างหนักจนได้	 เมื่อผมน�าเงินก้อนจ�านวนมาก

ในตอนนั้น	 (ราว	2-3	แสนบาท)	ไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ราคายอดดอย	หุ้นตัวนั้นคือ

หุ้นผลิตฟิล์มพลาสติกห่ออาหาร	 เพราะเห็นว่าหุ้นมันขึ้นมากว่าเท่าตัวแล้ว	 และ

หลายคนก็คิดว่ามันต้องขึ้นไปอีก	แต่ผมท�าพลาดอย่างแรง

	 หลังจากที่ผมซื้อหุ้นตัวนี้ ไม่นาน	 หุ้นก็ตกลงอย่างรุนแรงจนเงินต้นผมหาย

ไปครึ่งหนึ่ง	 (หายไปหลักแสนบาท)	 ตอนนั้นผมเหงื่อตก	 มือสั่น	 ใจสั่น	 ท�าอะไร 

ไม่ถูก	แต่ผมคิดถูกอย่างหนึ่ง	คือ	ขายตัดขาดทุนไป (Cut Loss)	ช่วงที่คัตหุ้น 

ไปนัน้ผมท�าใจไม่ได้เลย	แต่พอมาระยะหลังจงึรูว่้าผมคดิถกู	เพราะหุน้ยงัลงต่อไป

อีกครึ่งหนึ่ง

CHAPTER 00
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เปลี่ยนแนวทางการลงทุน

 หลงัจากทีผ่มคดิผดิ	ขายขาดทนุไปหลกัแสนบาท	

ผมก็กลับมาเลียแผล	 มานั่งทบทวนสิ่งที่ท�าลงไป	 

คิดๆๆ	 นอนไม่หลับ	 จนผมมาเจอแนวทางการลงทุนที่

เรียกกนัว่า	“การลงทนุแบบเน้นคณุค่า”	หรอื Value 

Investment (VI)	 ผมเริ่มศึกษาใหม่	 อ่านหนังสือ 

ทุกเล่มที่เขียนเกี่ยวกับวีไอ	อ่านทุกเล่มที่หน้าปกมีภาพ

คนดัง	 “วอร์เรน บัฟเฟตต์”	 และการลงทุนของผม 

ก็เริ่มดีขึ้นอย่างช้าๆ	 (แต่มั่นคง)	 จนมาถึงวันนี้ที่ผมยืน

ได้อย่างไม่อายใคร	 เพราะผมยึดหลักการที่ว ่า...	 

ท�าอย่างไรไม่ให้ขาดทนุ	แทนทีจ่ะคดิว่าท�าอย่างไรจงึ

จะได้ก�าไร	เพราะถ้าเราไม่ขาดทนุ	=	เราเสมอตวั	หรอื

ก�าไรนั่นเอง

	 สิง่ทีผ่มบอกเล่ามาข้างต้นเป็นเพยีงประวตักิารลงทนุหุน้คร่าวๆ	

จากประสบการณ์จริงๆ	 ของผม	 ที่อยากให้เพื่อนๆ	 ได้อ่านไว้เป็นข้อ

เตือนใจ	 ยามใดที่เราคิดว่าเราเก่งแล้ว เราก�าลังเดินบนเส้นทาง

ของความล้มเหลว	 นักลงทุนที่มุ่งมั่นและประสบความส�าเร็จจริง	 

จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	และไม่หยุดนิ่ง	ไม่คิดว่าเราเก่งแล้ว	หาความรู้ 

ใหม่ๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ความส�าเร็จไม่ยากอย่างท่ีคิด	 แต่ก็ไม่ได้มา

ง่ายๆ	โดยที่เราไม่ได้ทุ่มเทไปกับมันนะครับ

ขอให้ทกุท่านประสบความส�าเรจ็ในก
ารลงทนุอย่างทีต่ัง้ใจเอาไว้นะครบั

จากใจ... นายแว่นธรรมดา CHAPTER 00
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แนะน�ำให้รู้จักหุ้นก่อน

หุ้นคือ ?

ผลตอบแทนหุ้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ

ยอมรับในความเสี่ยงจากการลงทุน

ปรับกรอบวิธีคิด (Mindset) กันก่อน

ตลาดหุ้นคืออะไร ?

มีตลาดหลักๆ อะไรบ้างที่ซื้อขายหุ้นกัน

ลงทุนได้อะไรบ้าง

โบรกเกอร์คือใคร

ดัชนี SET Index คืออะไร และมีความส�าคัญอย่างไรกับเราบ้าง

กลุ่มนักลงทุนมีใครบ้าง

กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจ



หุ้นคือ ?

	 หุ้นคืออะไรกันแน่...	 หลายคนสงสัย	

และความสงสัยท�าให้เรากลัวท่ีจะลงทุนใน

หุ้น	ทั้งๆ	ที่หากเราลงทุนในหุ้นเป็น	โอกาสที่

จะ	“ท�าก�าไร”	และได้รบัผลตอบแทนท่ีดกีว่า

ฝากเงินไว้กับธนาคารมีสูงมาก	 เรามาดูกัน 

ดีกว่าว่าหุ้นคืออะไร

	 ค�ำอธิบำยง่ำยๆ	ส�ำหรับ	“หุ้น”
	 ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ	ลองนึกภาพว่า	เราต้องการ

เปิดร้านอาหารสกัร้าน	แต่ไม่อยากลงทนุเอง	พอดกีบัมคีน

อยากจะได้เงนิไปขยายกจิการ	จงึเปิดโอกาสให้เราได้เป็น	

“หุ้นส่วน”	 ทางธุรกิจ	 แต่จะให้เข้าใจง่ายๆ	 ผมขอท�าเป็น

แผนภาพดังต่อไปนี้

การร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

เป็นตัวกลางส�าหรับระดมทุน

เป็นตัวกลางส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ซื้อ-ขายเปลี่ยนมือ

เป็นแหล่งออมเงิน

22 เริ่มต้นรวย    ด ้ วยหุ ้ นออน ไลน ์



	 ควำมหมำยที่สอง	“หุ้น	หมำยถึง	ตัวกลำง
	 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่จะใช้หุ้นซื้อขำยเปลี่ยนมือ”
	 ต่อเนื่องจากความหมายแรก	 หากเรามีหุ้นของกิจการหนึ่ง	 

อยู่ ในมือ	 ตัวอย่างเช่น	 เรามีหุ้นอยู่	 5	 แสนหุ้น	 และมีคนสนใจจะ 

ซ้ือหุน้ต่อจากเรา	เรากส็ามารถท�าการแบ่งขายหุน้ออกไป	หรือขายออก

ทั้งหมดก็ได้	ในที่นี้ “ตัวหุ้น” จะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อ	หรือ

ขายเพื่อเปลี่ยนมือ	เปลี่ยนความเป็นเจ้าของหุ้นนั่นเอง

	 ควำมหมำยแรก	“หุ้น	หมำยถึง	กำรร่วมเป็นเจ้ำของกิจกำร”
	 อย่างทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	หากเราต้องการร่วมเป็นเจ้าของกจิการใดกจิการหนึง่	

หรือเราเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการระดมทุน	 เราสามารถประเมินทรัพย์สินของ

กิจการ	รวมทั้งความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการ	และน�ามาแตกเป็นหุ้น	

	 ตัวอย่างเช่น	เราประเมินว่ากิจการของเรามีมูลค่า	1	ล้านบาท	เราต้องการ

แตกเป็นหุ้น	หุ้นละ	1	บาท	เราจะมีหุ้นทั้งหมด	1	ล้านหุ้น	เป็นต้น
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	 ควำมหมำยที่สำม	“หุ้นเป็นตัวกลำงส�ำหรับระดมทุน”
	 ในความหมายน้ีหากเราเป็นเจ้าของกิจการ	 เมื่อเราต้องการทุนเพ่ิม	 

ก็จะใช้หุ้นเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน	 ถ้ากิจการของเราดีก็จะมีคนเข้ามาซื้อหุ้นของ 

เราไป	นัน่ก็คอืการระดมทุนนัน่เอง	โดยคนซือ้หุน้กจ็ะได้เงนิปันผลหรอืราคาหุน้ 

ที่พุ่งขึ้นไปอีก	หากกิจการของเรามีผลประกอบการที่ดี

24 เริ่มต้นรวย    ด ้ วยหุ ้ นออน ไลน ์



	 ควำมหมำยที่สี่	“หุ้นเป็นแหล่งออมเงินในระยะยำว”
	 ส�าหรบัความหมายนีจ้ะอ้างองิการลงทุนในหุน้	โดยตวัหุน้นัน้เรา

สามารถใช้เป็นแหล่งออมเงินระยะยาวได้ด้วยการซือ้หุน้ปันผล	หรอืหุน้

แข็งแกร่งที่เป็นบริษัทที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามีผลการด�าเนินงานดี	ราคา

ไม่แพงจนเกินไป	และมีเงินปันผลสม�่าเสมอ

	 ส�าหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นแบบระยะยาว	 เก็บสะสมหุ้นเพื่อ

การออม	สิง่ทีจ่ะได้รบัหากเราลงทนุหุน้ถกูตวักคื็อ	การออมเงนิในระยะ

ยาว	และผลตอบแทนจากการลงทนุทีม่แีนวโน้มดกีว่าการน�าเงนิไปฝาก

ไว้กบัธนาคารเพือ่กนิดอกเบีย้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุค	“ดอกเบีย้ต�ำ่” 

การลงทุนในหุ้นถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจศึกษาอย่างจริงจัง

CHAPTER 01
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การน�าเงินไปฝากธนาคาร แน่นอนท่ีสุดว่าในยุคดอกเบ้ียต�่าแบบนี้ 

การน�าเงินไปฝากธนาคารนัน้ได้ผลตอบแทนทีต่�า่มากๆ ค่าเฉลีย่ราวๆ 1-2% 

เท่านั้น (บางประเทศดอกเบี้ยเริ่ม “ติดลบ” กันแล้ว)

น�าเงินไปซื้อทองค�า การลงทุนในทองค�าถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นส่วนต่างราคาทองค�า หากเราซื้อต�่า  

ไปขายในราคาสูงก็จะมีส่วนต่างก�าไร แต่การเก็งก�าไรทองค�ามีอีกด้านก็คือ  

ถ้าราคาทองค�าตก เราก็จะ “ขาดทุน”

น�าเงินไปซื้อหุ้นกู ้การซื้อหุ้นกู้จะคล้ายๆ กับการฝากกินดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่

มีความมั่นคงถูกออกโดยกิจการในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ จะมีดอกเบี้ย 

ราว 1-2% อย่างมาก 4% ต่อปีเท่าน้ัน หากเราไม่ชอบความเส่ียงมาก ทางเลือก 

ในการซื้อหุ้นกู้ก็ไม่เลว แต่ต้องยอมรับกับผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะ “ต�่า”

1

2

3

ผลตอบแทนหุ้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ

	 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการลงทุนใน 

รูปแบบอื่นๆ	ส�าหรับค�าถามนี้	เราต้องมาแจกแจงกันก่อนว่า	“ทำงเลือกในกำร

ลงทุน”	มีอะไรบ้าง	ส�าหรับผมแล้วทางเลือกในการลงทุนมีดังต่อไปนี้

26 เริ่มต้นรวย    ด ้ วยหุ ้ นออน ไลน ์



น�าเงินไปซื้อกองทุนรวม อีกทางเลือกที่น่าสนใจ หากเราคิดว่าการ

ลงทุนด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ “ยากเกินไป” การน�าเงินไปซื้อกองทุนรวมให้ 

ผู้จัดการกองทุนและทีมของเขาได้ท�างานให้กับเรา กองทุนรวมใหญ่ๆ ที่มี

ประวติัการด�าเนนิงานมายาวนานย่อมสะสมประสบการณ์การตดัสนิใจทีด่ีๆ  

ผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์ หากเราไม่คิดลงทุนเอง การซ้ือกองทุนรวม 

ถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด โดยปกติแล้วผลตอบแทนจากการลงทุน 

ในกองทุนรวมจะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 5-10% ต่อปี

ลงทนุในหุน้ การลงทนุในหุน้คอืเป้าหมายของหนังสอืเล่มนี ้ถ้าเราคดิว่า

เรามเีวลามากพอทีจ่ะศึกษา การลงทนุในหุ้นถอืเป็นทางเลือกทีด่ทีีสุ่ด เพราะ

เราสามารถควบคุมผลตอบแทนจากการลงทนุได้ตัง้แต่ 5%, 100% ไปจนถงึ 

1000% กเ็ป็นไปได้หมด แต่โดยปกตแิล้วการลงทนุในหุน้จะให้ผลตอบแทน

เฉลี่ย 15% ต่อปีในระยะยาว

4

5
	 ส�าหรับการลงทุนมีสิ่งหนึ่งที่

เราต้องรู้จักก็คอื	“ผลตอบแทนทบต้น”	

ผลตอบแทนทบต้นจะเป็นผลตอบแทน

จากการลงทุนที่สะสมทบไปเรื่อยๆ	

ทุกๆ	 ปี	 ยิ่งเวลาผ่านไปหากเรายัง 

ไม่ถอนการลงทุนออกมาก่อน	 มันจะ	 

“ทบต้น”	 ไปเรื่อยๆ	 ลองดูตารางผล

ตอบแทนทบต้นเปรียบเทียบกับการ

ลงทุนรูปแบบต่างๆ	ต่อไปนี้

ฝำกกินดอกเบี้ย 1.5% หุ้นกู้ 2% กองทุนรวม 5% หุ้น 15%

เงินต้น 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

ปีที่ 2 101,500.00 102,000.00 105,000.00 115,000.00

ปีที่ 3 103,022.50 104,040.00 110,250.00 132,250.00

ปีที่ 4 104,567.84 106,120.80 115.762.50 152,087.50

ปีที่ 5 106,136.36 108,243.22 121,550.63 174,900.63

ปีที่ 6 107,728.40 110,408.08 127,628.16 201,135.72

ปีที่ 7 109,344.33 112,616.24 134,009.56 231,306.08

ปีที่ 8 110,984.49 114,868.57 140,710.06 266,001.99

ปีที่ 9 112,649.26 117,165.94 147,745.54 305,902.29

ปีที่ 10 114,339.00 119,509.26 155,132.82 351,787.63

ปีที่ 11 116,054.08 121,899.44 162,889.46 404,555.77

ปีที่ 12 117,794.89 124,337.43 171,033.94 465,239.14

ปีที่ 13 119,561.82 126,824.18 179,585.63 535,025.01

ปีที่ 14 121,355.24 129,360.66 188,564.91 615,278.76

ปีที่ 15 123,175.57 131,947.88 197,993.16 707,570.58

ปีที่ 16 125,023.21 134,586.83 207,892.82 813,706.16

ปีที่ 17 126,898.55 137,278.57 218,287.46 935,762.09

ปีที่ 18 128,802.03 140,024.14 140,024.14 1,076,126.40

ปีที่ 19 130,734.06 142,824.62 240,661.92 1,237,454.36

ปีที่ 20 132,695.07 146,681.12 252,695.02 1,423,177.16
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 จากผลตอบแทนข้างต้นบนฐานของการฝากธนาคารกินดอกเบี้ยที่	1.5%	ต่อปี  

ซือ้หุน้กู้ ได้รับผลตอบแทน	2%	ต่อปี	ซือ้กองทนุรวมได้รบัผลตอบแทน	5%	ต่อปี	และ

ซื้อหุ้นลงทุนระยะยาวในกิจการที่มั่นคงได้ผลตอบแทน	15%	ต่อปี

	 ผลตอบแทนในปีที่	20	จากการลงทุนในหุ้น	“ระยะยาว”	ตามทฤษฎีแบบทบต้น 

จะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นด้วยเงินต้นเพียง	 

1	แสนบาท	สิ่งนี้คือผลตอบแทนแบบ	“ทบต้น”	ที่กล่าวข้างต้น	หากเราลงทุนหุ้นถูกตัว	 

ในระยะยาวและไม่ได้ถอนการลงทุนออกเลย	 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นต้อง

ถือว่า	“น่าประทับใจ”	เมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ	ส�าหรับการลงทุนในหุ้น

	 ถ้าอ่านถึงตรงน้ีแล้วรู้สึก	 “สนใจ”	 การลงทุนในหุ้นมากกว่าการลงทุนใน 

รูปแบบอื่นๆ	ต้องมาวิเคราะห์กันให้	“ถึงแก่น”	ก่อนว่าเราเหมาะกับการลงทุนในหุ้น

มากน้อยแค่ไหน	เพราะการลงทุนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า	“ความเสี่ยง”	แต่ถ้าเราไม่เสี่ยง

อะไรเลย	ก็ต้องยอมรับผลตอบแทนที่ต�่ากว่า	แต่แลกด้วยความปลอดภัยแทน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในโลกนี้ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้	 เราก็เริ่มที่จะรู้จัก	 

และมี โอกาสที่จะบริหารจัดการกับความเสี่ยงได้	 ถ้าเรารู้จักและจัดการได้จริง	 

โอกาสก็จะ	“เปิดออก”	ท�าให้ความส�าเรจ็ไม่ได้ยากอย่างทีคิ่ด	ใครพร้อมจะลงทนุหุน้

แล้วติดตามกันต่อได้เลย
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 ฝากกินดอกเบี้ย 1.5%    หุ้นกู้ 2%    กองทุนรวม 5%  หุ้น 15%

ตารางแสดงผลตอบแทนการลงทุนรูปแบบต่างๆ

28 เริ่มต้นรวย    ด ้ วยหุ ้ นออน ไลน ์






